Wstêp
Spoœród wielu Ÿróde³ zanieczyszczania metalami ciê¿kimi œrodowiska wodno-glebowego odpady sta³e odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê. Zanieczyszczaj¹ce oddzia³ywanie sk³adowisk
odpadów na œrodowisko jest wynikiem g³ównie pylenia najdrobniejszych frakcji ziarnowych odpadów oraz migracji wymywanych ze sk³adowiska bardziej mobilnych zanieczyszczeñ, w tym niektórych metali ciê¿kich.
Zasiêg oddzia³ywania sk³adowiska na otaczaj¹ce œrodowisko jest uzale¿niony od warunków hydrologicznych i klimatycznych oraz iloœci, sk³adu fazowego i ziarnowego
odpadów, metody ich obróbki, a tak¿e sposobu w jaki s¹ one ostatecznie gromadzone
(Krawczyk, Wildhardt 1994; Kozak 1998; Helios-Rybicka, Wójcik R. 2005).
Sk³adowiska odpadów przemys³owych zajmuj¹ z regu³y du¿e powierzchnie, a metale
ciê¿kie, bêd¹ce nieod³¹cznym sk³adnikiem odpadów, ulegaj¹ w tych sk³adowiskach nagromadzeniu w znacz¹cych iloœciach. O skali zagro¿enia metalami ciê¿kimi w wiêkszym
stopniu mo¿e decydowaæ forma wystêpowania w œrodowisku ni¿ ca³kowita ich zawartoœæ.
Przemieszczanie siê metali w œrodowisku zanieczyszcza poszczególne jego elementy, tak¿e
poza obszarem deponowania odpadów.
W Polsce obszarem silnie zanieczyszczonym na skutek sk³adowania odpadów poflotacyjnych z przeróbki rud Zn-Pb jest miêdzy innymi obszar Bukowna. W Niemczech
znacz¹co ska¿onym, na skutek sk³adowania odpadów przemys³owych (m.in. popio³ów lotnych z przeróbki rud Cu), jest rejon Mansfeld.
W pracy badano zawartoœæ nastêpuj¹cych metali ciê¿kich: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, Tl,
Zn, a tak¿e As i Sb z uwagi na fakt, ¿e pierwiastki takie jak: As, Cd, Pb, Sb, Tl nie s¹ niezbêdnymi elementami dla organizmów ¿ywych, lecz wykazuj¹ dzia³anie toksyczne,
a nawet rakotwórcze.
Celem niniejszej pracy by³o okreœlenie zawartoœci metali w wodzie i osadach rzecznych oraz glebach w s¹siedztwie wymienionych sk³adowisk odpadów przemys³owych,
a na podstawie otrzymanych stê¿eñ metali okreœlenie stanu zanieczyszczenia komponentów œrodowiska metalami ciê¿kimi w bezpoœrednim otoczeniu sk³adowisk oraz wp³ywu
sk³adowisk na zanieczyszczenie tych komponentów œrodowiska.
Poruszane w pracy problemy zanieczyszczenia i zwi¹zane z nim zagadnienia rekultywacji obszarów poprzemys³owych stanowi¹ aktualne i wa¿ne kwestie. Powierzchnia obszarów zanieczyszczonych ci¹gle wzrasta, przy równoczeœnie rosn¹cym zapotrzebowaniu
na tereny zrewitalizowane. Poprawne rozpoznanie i przeprowadzenie rekultywacji pozwala
racjonalnie wykorzystaæ œrodki finansowe, zaoszczêdziæ czas, zwiêkszyæ powierzchniê terenów zrekultywowanych, co w konsekwencji wp³ywa pozytywnie na stan œrodowiska na
terenach (po)przemys³owych.
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